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Žižkova 57, 58733 Jihlava, Ceská republika

Pracovište: Seifertova 26, Jihlava

Výtisk C. 1

Císlo jednací: KUJI 3179/2008

Zpráva
o výsledku prezkoumání hospodarení obce

za rok 2007

Název obce
okres:
ICO:

Nové Dvory
Ždár nad Sázavou
00842231

Prezkoumání hospodarení za rok 2007 bylo provedeno dne 6. 3. 2008 na základe zákona
c. 420/2004 Sb., o prezkoumávání hospodarení územních samosprávných celku a dobrovolných
svazku obcí (dále jen zákon o prezkoumávání hospodarení).

Prezkoumání provedla:

Místo provedení prezkoumání:

Podklady predložili:

Helena Vanícková, DiS.
kontrolor poverený rízením prezkoumání
poverení C. 13

oddelení prezkoumání hospodarení obcí
odbor kontroly, Krajský úrad kraje Vysocina

Obecní úrad, Nové Dvory 70
592 12 Nížkov

Ing. Ladislav Nemec, starosta obce
Martin Šmíd, úcetní

Na základe žádosti obce v souladu s § 42 odst. 1 zákona C. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zrízení), ve znení pozdejších zmen a doplnku a v souladu se zákonem o prezkoumávání
hospodarení bylo výberovým zpusobem provedeno prezkoumání hospodarení za rok 2007.

PFedmetem prezkoumání byly skutecnosti vymezené v § 2 odst. 1 a 2 zákona o prezkoumávání
hospodarení a tyto skutecnosti byly overovány z hledisek uvedených v § 3 téhož zákona.
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A. Výsledek prezkoumání

Pri prezkoumání hospodarení obce byly zjišteny dále uvedené chyby a nedostatky spocívající v:

nesprávnosti a neprukaznosti vedení úcetnictví

- U inventarizace úctu 069-0statní dlouhodobý financní majetek obec nedoložila aktuální výpis
ze SCP o vlastnictví akcií ( zustatek 36 800,- Kc).
Tím bylo porušeno ustanovení § 33a odst. 1 zákona c. 563/91 Sb. o úcetnictví, v platném znení
- Kontrolou úcetních dokladu bylo zjišteno, že ne vždy byla pri úctování dodržována príslušná
platná ustanovení vyhlášky c. 323/2002Sb. o rozpoctové skladbe, v platném znení napr. úroky
z úveru u Ceské sporitelny byly ve všech prípadech úctovány na položku 5163 Služby
penežních ústavu, správne melo být úctováno na položku 5141 Úroky vlastní.
Tím bylo porušeno ustanovení § 4 odst. 8 o úcetnictví.
- Na nekterých úcetních dokladech nebyl vyznacen podpisový záznam osoby odpovedné za
úcetní prípad.
Tím bylo porušeno ustanovení § 11 a § 33 a) odst. 1 písmo d) zákona o úcetnictví» .§ 8 odst. 2
a 4 zákona o úcetnictví.

B. Plnení opatrení k odstranení nedostatku zjištených pri prezkoumání hospodarení obce
za predchozí rok

Opatrení prijatá zastupitelstvem dne 25.6.2007 ke zpráve o prezkoumání hospodarení obce za
rok 2006 byla splnena.

C.Záver

Pri prezkoumání hospodarení obce Nové Dvory za rok 2007 byly zjišteny nedostatky /§ 10 odst.
3 písmo c) zákona o prezkoumávání hospodarení/ spocívající v:

- nesprávnosti a neprukaznosti vedení úcetnictví

Vybrané ukazatele hospodarení obce:

a) podíl pohledávek na rozpoctu obce 6,087 %
b) podíl závazku na rozpoctu obce 4,075 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce O

d) ukazatel dluhové služby 15,243 %
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Zástupci obce, prítomní prezkoumání hospodarení, byli upozorneni ve smyslu § 13 odst. 1
písmo b) zákona o prezkoumávání hospodarení na povinnost prijmout opatrení k náprave chyb
a nedostatku uvedených v této zpráve a podat o tom písemnou informaci Krajskému úradu kraje
Vysocina, odboru kontroly, a to ve lhute do 15ti dnu po projednání této zprávy spolu se
záverecným úctem v zastupitelstvu obce.

u p o z o r n e n í:
Za nesplnení této povinnosti lze uložit dle ustanovení § 14 písmo f) zákona o prezkoumávání hospodarení porádkovou
pokutu až do výše 50 tis. Kc.

Ve Ždáre nad Sázavou dne 10.3.2008

Krajský úrad
kraje Vy_oeina

odbor k.ontroly
'~ižkovo.57. 687 SS Jih1ava·5 ..

Zpráva obsahuje 3 listy a byla vyhotovena ve trech výtiscích:
výtisk c. 1 pro obec Nové Dvory
výtisk c. 2 a c. 3 pro Krajský úrad kraje Vysocina

Helena Vanícková, DiS.
kontrolor poverený

rízením prezkoumání

S obsahem návrhu zprávy o výsledku prezkoumání hospodarení za rok 2007 byl seznámen
Ing. Ladislav Nemec starosta obce Nové Dvory dne 13. 3. 2008 s tím, že ke zpráve nebude
podle § 7 odst. 1 písmo f) zákona o prezkoumávání hospodarení podáno stanovisko obce.

Stejnopis zprávy o výsledku prezkoumání obdržel dne .

Ing. Ladislav Nemec

starosta obce Nové Dvory
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